
 

 

 

Kritéria hodnocení profilové maturitní zkoušky 

v předmětu 

 Český jazyk a literatura – písemná práce 

 

Obecné předpoklady: 

- žák si vybere jedno z 6 témat.  Témata byla předem navržena vyučujícími 

ČJL, a následně schválena ředitelkou školy. 

- u každého tématu je uveden slohový útvar 

- dle vyhlášky 405/2020, která mění vyhlášku 177/2009 Sb., má žák na 

vypracování 110 minut, a to včetně výběru zadání 

- pro žáky s PUP se navýší čas pro vypracování dle SPUO 

- hodnocení práce u žáků s PUP dle dispozic poskytnutých PPP 

- rozsah práce je minimálně 250 slov, přičemž lze ohodnotit text vykazující 

alespoň 200 slov (text pod dolní hranici 200 slov se dále nečte, a je mu 

přiřazeno hodnocení nedostatečný) 

- při práci lze používat Pravidla českého pravopisu (žák si smí donést svá 

vlastní; vyučující ČJL je před zahájením zkoušky zkontroluje) 

- PP MZ tvoří 40% celkového hodnocení v předmětu ČJL 

      

Vlastní hodnocení:  

- max. počet bodů 30 

- převod bodů na známku: 30 b. - 27 b. = výborný 

                                                 26 b. - 23 b. = chvalitebný 

                                                 22 b. - 18 b. = dobrý 

                                                 17 b. - 13 b. = dostatečný 

                                                 12 b. a méně = nedostatečný  

 

- Přiřazování bodů k daným kritériím: 1A - 0-5 b. 

                                                                 1B - 0-5 b. 

                                                                 2A - 0-5 b.                     

                                                                 2B - 0-5 b.  

                                                                 3A - 0-5 b. 

                                                                 3B  - 0-5 b. 



 

 

- pouze v kritériu 2A (pravopis, tvarosloví a slovotvorba) se počítají chyby  

0 b. = 10 a více chyb 

1 b. = 8-9 chyb   4 b. = 2-3 chyby 

2 b. = 6-7 chyb                          5 b. = 0-1 chyba 

3 b. = 4-5 chyb 

 

- je-li hodnotitelem navržena známka nedostatečně, ohodnotí tuto práci 

další hodnotitel. V tomto případě je nutná shoda dvou hodnotitelů. 

 

 

Příloha:  

1. Kritéria hodnocení písemné práce – Český jazyk a literatura 

2. Argumentace pro hodnocení MZ PP ČJL 

 

Schváleno PK HUM dne 26. 8. 2022 s platností od 1. 9. 2022 

Vedoucí PK HUM: Mgr. Karolína Lukáčová 

Schváleno ředitelkou školy: Mgr. Jana Urbanová, MBA 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 


